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Está em discussão na Comissão de Trabalho da 
Câmara Federal o Projeto de Lei 2.530/11, da 
deputada Andreia Zito (PSDB), que “considera os 
serviços prestados pelas instituições fi nanceiras 
como essenciais para os idosos”, segundo nova 
redação oferecida pelo relator do projeto, deputado 
Silvio Costa (PTB).

A proposição da deputada do PSDB altera a Lei 
7.783/1989, limita o direito constitucional de 
greve, atacando o direito de greve dos bancários 
(as), que são obrigados a exigir aumento salarial 
todos os anos.

Entre as exigências já existentes como prazos para 
comunicar a defl agração da greve, estão exigências 
de funcionamento, mesmo que parcial, do trabalho, 
entre outras medidas antigreve.

O projeto é mais um prob-
lema para a categoria. Já 
que para paralisar as ativi-
dades, deverá abrir unidades 
para privilegiar um segmen-
to em detrimento de vários 
outros, que talvez tenham as 
mesmas necessidades. 

Além de abrir brechas para 
mais alterações a fi m de 
restringir o direito de greve 
de outras categorias profi s-
sionais e econômicas.

Pelo presente convoco os associados do Sindicato dos Empregados 
em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Santos e Região, 
com base territorial compreendendo os Municípios de Santos, São 
Vicente, Guarujá, Distrito de Vicente de Carvalho, Bertioga, Cubatão, 
Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, no Estado de São 
Paulo, nos termos do artigo 56º e parágrafos e artigo 60º do Estatuto 
Sindical da entidade, para participarem da Assembleia Geral Or-
dinária que se realizará no dia 05 de dezembro de 2012, em primeira 
convocação às 18:00 h, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) 
dos associados em condições de voto e em segunda convocação às 
19:00 h, com qualquer número de associados, na sede da entidade, 
sita à Avenida Washington Luiz, nº 140, Santos/SP, para eleição da 
comissão, que irá coordenar o processo eleitoral, conforme art. 56º, 
do Estatuto,  para eleição dos membros do sistema diretivo desta 
entidade sindical. 

Santos, 27 de novembro de 2012

RICARDO LUIZ LIMA SARAIVA
Presidente

Usando das atribuições que me são conferidas pelos Estatutos Soci-
ais, CONVOCO todos os senhores associados quites em pleno gozo 
de seus direitos sociais, a comparecerem à Assembléia Geral Or-
dinária, que será realizada à Av. Washington Luiz, 140 Santos, no dia 
30 de novembro de 2012, às 17:00 horas em primeira convocação, 
ou às 18:00 horas em segunda convocação, com qualquer número 
de associados presentes, caso não haja número legal na primeira 
convocação, a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) leitura, discussão e aprovação da ata da assembleia anterior;
b) leitura, discussão e aprovação  ou não por escrutínio secreto da 
Proposta Orçamentária de 2013, com o respectivo parecer do Con-
selho Fiscal.

Santos, 27 de novembro de 2012

RICARDO LUIZ LIMA SARAIVA
Presidente

Projeto tenta restringir direito de greve dos bancários

Fonte: Diap
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Ao saber que 10 agências do Itaú distribuídas 
por Santos, Guarujá e São Vicente abririam com 
horários estendidos (com respaldo da Resolução 
do Conselho Monetário Nacional 2.932, de 2002) a 
diretoria do Sindicato cobrou explicações do banco 
sobre a jornada de trabalho dos bancários, não 
sendo atendida.

Por conta disso, a diretoria saiu a campo e fi scal-
izou o horário de entrada e saída dos funcionários 
das agências: Guarujá, Guarujá Comendador, 
Santos Boqueirão, Santos Conselheiro, Santos Car-
valho de Mendonça, Santos Vila Belmiro, Santos 
Macuco, Santos Pedro Lessa, São Vicente Itararé e 
São Vicente Pça. Rio Branco.

Após a fi scalização, não satisfeitos os diretores 
acionaram o Departamento Jurídico do Sindicato, 
que solicitou à Delegacia Regional do Trabalho 
(DRT) fi scalização da jornada de trabalho dos 

funcionários destas agências e realização de Mesa 
Redonda, dia 13/12, entre o Sindicato e a diretoria 
do Itaú, na DRT, para que o banco dê as informa-
ções necessárias. 

Porque a categoria também tem o respaldo da 
Lei 7.430 da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) que no seu Artigo 224 diz: A duração 
normal do trabalho dos empregados em bancos, 
casas bancárias e Caixa Econômica Federal será 
de 6 (seis) horas contínuas nos dias úteis, com 
exceção dos sábados, perfazendo um total de 30 
horas de trabalho por semana. “Você bancário 
que estiver sendo obrigado a trabalhar além do 
seu horário legal denuncie o fato ao Sindicato, 
sua identidade será preservada”, afi rma Ri-
cardo Saraiva Big, presidente do Sindicato dos 
Bancários de Santos e Região.

É bom salientar que a diretoria do Sindicato 

não é contra um horário maior para atender o 
público, desde que os bancos contratem mais 
bancários para trabalhar em dois turnos, como 
aconteceu nas décadas de 80 e 90.

A secretaria geral do Sindicato, Eneida Koury, 
esteve representando a entidade na homenagem 
ao médico e cientista Thomas Maack, 77 anos, 
dia 08/11/2012, na Câmara Municipal de Santos. 
Maack foi prisioneiro, de junho a outubro de 1964 
(ditadura militar), no navio presídio Raul Soares, 
ancorado nas imediações da Ilha Barnabé, no cais 
do porto de Santos.

No tempo em que esteve preso, nos porões fétidos 
da ditadura, o médico atendeu muitos colegas por 
falta de médico da marinha.

Muitos adoeciam porque eram alimentados com 
comida estragada, torturados com deslocamentos 
de celas quentes (ao lado da caldeira do navio) para 
as chamadas celas frias (ao lado do frigorífi co), 
dormiam com água nos joelhos cheias dejetos 
humanos, eram levados até o convés e os militares 
diziam que seriam soltos para logo depois coloca-

rem-nos nas celas novamente.

O Raul Soares foi desativado em 
23/10/64, muitos foram postos em 
liberdade. Contudo, Maack foi 
transferido para a cadeia pública do 
Palácio da Polícia, de onde só saiu em 
15/12/64. Três dias depois foi decreta-
da nova prisão, mas o médico juntou 
sua família e teve que fugir para Nova 
Iorque, com ajuda de companheiros, 
onde hoje é professor titular da Uni-
versidade de Cornell (NY/EUA).

É bom lembrar que muitos sindicalis-
tas bancários também foram presos 
na mesma época no Raul Soares. 
Entre eles, o falecido ex-presidente 
do Sindicato dos Bancários de Santos, 
saudoso Antonio Guarnieri.

Mesa redonda e fiscalização contra exploração no Itaú

Navio Prisão: Sindicato participa de homenagem a Thomas Maack
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

O Plano de Saúde Santa Casa abriu inscrições para 
associados e dependentes diretos (companheira ou 
companheiro, fi lhos  de até 18 anos que não cursem 
faculdade ou até 24 anos para os que estiverem 
cursando o 3º grau) com desconto.

A única exigência é que o associado bancário (da 
ativa ou aposentado) também tem que aderir ao 
Plano. As inscrições e maiores informações com a 
secretaria do Sindicato pelo fone 3202 1670 ou dire-
tamente na Av. Washington Luiz, 140, em Santos.

Plano de Saúde Santa 
Casa para associados

e dependentes

Eneida com o cientista Tomas e sua esposa Isa Maack
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Os Sindicatos fi liados a Intersindical (Instrumento 
de Luta da Classe Trabalhadora), Bancários de 
Santos e Região e Químicos Unifi cados de Vin-
hedo, realizaram dia 28/10/2012, no Complexo 
Esportivo do morro da Nova Cintra, em Santos, a I 
Copa Intersindical de Futebol Soçaite. Disputaram 
os troféus e as medalhas quatro equipes: a campeã 
e a vice dos Bancários de Santos e Região contra a 
campeã dos Químicos.

No jogo principal os Bancários A (Bradesco Cons. 
Nébias) venceram por 6 a 2 os Químicos A e na se-
gunda partida os Bancários B (Bradesco Cubatão) 
golearam por 9 a 3 os Químicos B.

A confraternização 
da classe trabalha-
dora teve início com 
jogos a partir das 
9h e terminou com 
a entrega de troféus 
e medalhas, além 
de um almoço para 
todos os presentes. 
A delegação dos 
químicos levou 50 
pessoas entre joga-
dores e dirigentes 
sindicais.

Em 11 de janeiro de 2013, o Sindica-
to dos Bancários de Santos e Região 
faz 80 anos de fundação e muita 
luta pelos direitos da categoria e dos 
trabalhadores.

O evento será marcado pelo lança-
mento de uma revista abordando 
algumas das lutas mais importantes 
travadas por diretorias anteriores e a 
atual, além de uma agenda comemo-
rativa que será entregue a todos os 
associados da ativa e aposentados. 
A cerimônia será dia 11 de janeiro 
(sexta-feira), a partir das 19h, com 
apresentações da Orquestra Brasileira 
de Violões regida pelo maestro 
Antonio Manzione e do Coral dos 
Sindicato (Grupo Vozes) e depois 
será servido coquetel na nova sede 
com três andares e elevador, na Av. 
Washington Luiz, 140, em Santos. 

No sábado, dia 12/01/2013, a festa 
será no Complexo Esportivo Antonio 
Guarnieri, na Av. Santista, 790, no 
morro da Nova Cintra, com início a 
partir das 9h, com jogos de futebol 
soçaite, playground para as crianças, 
piscina, música ao vivo, onde será 
servido um almoço com churrasco. 
Portanto, a diretoria convida todos os 
associados(as) da ativa e aposentados 
a participar da grande comemoração 
de 80 anos do Sindicato.

Comemoração de 80 anos de fundação do Sindicato

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

I Copa Intersindical de Futebol Soçaite

Premiação da I copa Intersindical entre químicos e bancários
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